Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο
ηα ζέκαηα ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ θνηλψλ Μεηφρσλ
ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 17.11.2015
(άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκφο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ)

Σηελ Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ θνηλώλ Μεηόρσλ ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο
17/11/2015 εκέξα Τξίηε θαη ώξα 11:00 ζην Μέγαξν Μειά, επί ηεο νδνύ Αηόινπ 93, Αζήλα, παξέζηεζαλ
απηνπξνζώπσο ή κε αληηπξόζσπν 424 Mέηoρoη, πoπ εθπξoζσπoύv 2.333.518.654 θνηλέο κεηά ςήθνπ
κεηνρέο, ήηνη πνζνζηό 66,04% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ, κεηά δηθαηώκαηνο ςήθνπ, κεηνρώλ.
H Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλήιζε ζε απαξηία θαη ζπvεδξίαζε εγθύξσο γηα όια ηα ζέκαηα ηεο Ηκεξήζηαο
Δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ην άξζξo 15 ηoπ Καηαζηαηηθoύ, ηνλ θ.λ. 2190/1920 θαη ην λ.3864/2010, ιακβάλνληαο
ηηο παξαθάησ απνθάζεηο:

Θέκα 1ν: (i) Aχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο ιφγσ θεθαιαηνπνίεζεο ηκήκαηνο
ηνπ θαη’ άξζξν 4 παξ. 4α θ.λ. 2190/20 εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο θαη
ηαπηφρξνλε (ii) αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο έθαζηεο θνηλήο νλνκαζηηθήο κεηά ςήθνπ
κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο θαη κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ απηψλ κε ζπλέλσζε ησλ ελ
ιφγσ κεηνρψλ (reverse split) θαη (iii) κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο
κέζσ κείσζεο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο έθαζηεο θνηλήο νλνκαζηηθήο κεηά ςήθνπ κεηνρήο
ηεο Σξάπεδαο (φπσο ζα έρεη δηακνξθσζεί κεηά ην reverse split), κε ζθνπφ ην
ζπκςεθηζκφ δεκηψλ. Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο.
Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ.
Ειάρηζηε Απαηηνύκελε Απαξηία:

20% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ, κεηά δηθαηώκαηνο
ςήθνπ, κεηνρώλ.

Επηηεπρζείζα Απαξηία:

66,04% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ, κεηά δηθαηώκαηνο
ςήθνπ, κεηνρώλ.

Η Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε ηελ ηαπηφρξνλε (i) αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά πνζφ
1,20 Επξψ, ιφγσ ηζφπνζεο θεθαιαηνπνίεζεο ηκήκαηνο ηνπ θαη’ άξζξν 4 παξ. 4α, ηνπ θ.λ.
2190/1920 εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο θαη (ii) αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο
θνηλήο νλνκαζηηθήο κεηά ςήθνπ κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο απφ 0,30 Επξψ ζε 4,50 Επξψ θαη κείσζε
ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ παιαηψλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο απφ
3.533.149.631 ζε 235.543.309 λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο, κε
ζπλέλσζε ησλ παιαηψλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο (reverse split) κε αλαινγία
δεθαπέληε (15) παιαηέο θνηλέο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο πξνο κία (1) λέα θνηλή κεηνρή ηεο Σξάπεδαο
θαη (iii) κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο θαηά Επξψ 989.281.897,80 κέζσ κείσζεο
ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο έθαζηεο θνηλήο νλνκαζηηθήο κεηά ςήθνπ κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο (φπσο ζα
έρεη δηακνξθσζεί κεηά ην reverse split) απφ 4,50 Επξψ ζε 0,30 Επξψ, κε ζθνπφ ην ζπκςεθηζκφ
ηζφπνζσλ δεκηψλ. Επηπξφζζεηα απνθάζηζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καηαζηαηηθνχ
ηεο Σξάπεδαο θαη παξέζρε ηηο ζρεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο.

ΝΑΙ
ΦΗΦΟΙ
2.319.734.797

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ
OXI
ΠΟΟΣΟ
ΦΗΦΟΙ
ΠΟΟΣΟ
99,409%

3.985.685

0,171%
1

ΑΠΟΥH
ΦΗΦΟΙ
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Θέκα 2ν: Αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
3864/2010, φπσο ηζρχεη θαη ηελ ππ’ αξ. 36/02.11.2015 Πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ γηα άληιεζε θεθαιαίσλ κέρξη πνζνχ ΕΤΡΧ 4.482.000.000, κέζσ έθδνζεο
λέσλ, θνηλψλ, νλνκαζηηθψλ, κεηά ςήθνπ κεηνρψλ, κε θαηαβνιή ζε κεηξεηά ή/θαη κε
εηζθνξά εηο είδνο θαη δηάζεζε απηψλ αθελφο γηα ην ζθέινο ηεο αχμεζεο πνπ δχλαηαη λα
θαιπθζεί κε κεηξεηά απφ ηδησηηθή ηνπνζέηεζε ζε εηδηθνχο επελδπηέο ζην εμσηεξηθφ θαη
κε δεκφζηα πξνζθνξά ζηελ Ειιάδα, αθεηέξνπ γηα ην ζθέινο ηεο αχμεζεο πνπ δχλαηαη
λα θαιπθζεί κε εηζθνξά ζε είδνο, απφ ηα πξφζσπα πνπ πξνβιέπεη ην αξ. 6α ηνπ
λ.3864/2010, φπσο ηζρχεη, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνρήο θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο απφ
ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, ιφγσ αλαγθαζηηθήο κεηαηξνπήο
θεθαιαηαθψλ κέζσλ ή/θαη ινηπψλ επηιέμηκσλ ππνρξεψζεσλ, θαη απφ ην Σακείν
Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο. Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζην Δηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο λα εμεηδηθεχζεη ηνπο φξνπο ηεο σο άλσ αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εμνπζηνδφηεζεο λα νξίζεη ηελ ηηκή δηάζεζεο
θαη’ αξ. 13 παξ. 6 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
εηδηθφηεξσλ φξσλ πεξί θαηαλνκήο κεηαμχ ηεο Δηεζλνχο θαη ηεο Δεκφζηαο Πξνζθνξάο.
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο.
Ειάρηζηε Απαηηνύκελε Απαξηία:

20% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ, κεηά δηθαηώκαηνο
ςήθνπ, κεηνρώλ.

Επηηεπρζείζα Απαξηία:

66,04% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ, κεηά δηθαηώκαηνο
ςήθνπ, κεηνρώλ.

Η Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3864/2010, φπσο ηζρχεη θαη ηελ ππ’ αξ. 36/02.11.2015 Πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ γηα άληιεζε θεθαιαίσλ κέρξη πνζνχ ΕΤΡΧ 4.482.000.000, κέζσ έθδνζεο λέσλ,
θνηλψλ, νλνκαζηηθψλ, κεηά ςήθνπ κεηνρψλ, κε θαηαβνιή ζε κεηξεηά ή/θαη κε εηζθνξά εηο είδνο
θαη δηάζεζε απηψλ αθελφο γηα ην ζθέινο ηεο αχμεζεο πνπ δχλαηαη λα θαιπθζεί κε κεηξεηά απφ
ηδησηηθή ηνπνζέηεζε ζε εηδηθνχο επελδπηέο ζην εμσηεξηθφ θαη κε δεκφζηα πξνζθνξά ζηελ
Ειιάδα, αθεηέξνπ γηα ην ζθέινο ηεο αχμεζεο πνπ δχλαηαη λα θαιπθζεί κε εηζθνξά ζε είδνο, απφ
ηα πξφζσπα πνπ πξνβιέπεη ην αξ. 6α ηνπ λ.3864/2010, φπσο ηζρχεη, ζηελ πεξίπησζε ηεο
παξνρήο θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο απφ ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, ιφγσ
αλαγθαζηηθήο κεηαηξνπήο θεθαιαηαθψλ κέζσλ ή/θαη ινηπψλ επηιέμηκσλ ππνρξεψζεσλ, θαη απφ
ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο. Εηδηθφηεξα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλαιπηηθέο
ζπλζήθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαδηθαζίαο αλαθεθαιαηνπνίεζεο, θαη δεδνκέλεο ηεο αλάγθεο
ππνινγηζκνχ ηνπ χςνπο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πνζνχ κέζσ ηεο Δηεζλνχο θαη ηεο Δεκφζηαο
Πξνζθνξάο θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, ε θαηαλνκή κεηαμχ
Δηεζλνχο θαη Δεκφζηαο Πξνζθνξάο απνθαζίζηεθε θαηαξρήλ λα είλαη ε αθφινπζε (κε ηελ
επηθχιαμε απμεκέλεο δήηεζεο): (i) ε πεξίπησζε πνπ επηηεπρζεί ε άληιεζε πνζνχ €1.456 εθαη.
ζην πιαίζην ηεο Δηεζλνχο Πξνζθνξάο, ηφηε Νέεο Μεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζπλνιηθφ πνζφ
αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ ίζν κε €146 εθαη. λα δχλαληαη λα πξνζθεξζνχλ απφ ηελ Σξάπεδα ζηε
Δεκφζηα Πξνζθνξά. (ii) ηελ πεξίπησζε απμεκέλεο δήηεζεο ζην πιαίζην ηεο Δηεζλνχο
Πξνζθνξάο, σο αλσηέξσ, ην πνζφ πνπ ζα πξνζθεξζεί ζηε Δεκφζηα Πξνζθνξά δελ ζα ππεξβεί
ην 10% ηνπ σο άλσ απμεκέλνπ πνζνχ ηειηθήο θάιπςεο ηεο Δηεζλνχο Πξνζθνξάο. (iii) Εάλ ην
ηειηθφ πνζφ θάιπςεο ηεο Δηεζλνχο Πξνζθνξάο είλαη ρακειφηεξν ησλ €1.456 εθαη., ηφηε Νέεο
Μεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζπλνιηθφ πνζφ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ κέρξη €300 εθαη. λα
πξνζθεξζνχλ απφ ηελ Σξάπεδα ζηε Δεκφζηα Πξνζθνξά.
Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην
εμνπζηνδνηήζεθε λα θαζνξίζεη απηφ ηειηθά ηελ θαηαλνκή κεηαμχ Δηεζλνχο θαη Δεκφζηαο
Πξνζθνξάο ζην αλσηέξσ πιαίζην. Η Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε ηελ θαηάξγεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ γηα ακθφηεξα ηα ζθέιε ηεο αχμεζεο θαη
παξέζρε ηηο ζρεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο ζην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο λα εμεηδηθεχζεη
ηνπο φξνπο ηεο σο άλσ αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο
εμνπζηνδφηεζεο λα νξίζεη ηελ ηηκή δηάζεζεο θαη’ αξ. 13 παξ. 6 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη,
θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ πξνζθεξφκελσλ λενθδνζεζφκελσλ κεηνρψλ ζηε Δεκφζηα Πξνζθνξά θαη
κεηαμχ ηεο Δηεζλνχο θαη ηεο Δεκφζηαο Πξνζθνξάο. Επηπιένλ, απνθάζηζε ηελ αληίζηνηρε
ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο.
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ΝΑΙ
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Θέκα 3ν: Έθδνζε κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ζχκθσλα κε ην λφκν 3864/2010, φπσο
ηζρχεη, θαη ηελ ππ’ αξ. 36/02.11.2015 Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ έθδνζε
άκεζσλ, κε εμαζθαιηζκέλσλ θαη κεησκέλεο θαηαηάμεσο, αφξηζηεο δηάξθεηαο
νκνινγηψλ κεηαηξέςηκσλ ππφ αίξεζε ζε θνηλέο, άπιεο, νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ
κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο, θαηαβιεηένπ δηά εηζθνξάο εηο είδνο ή κε θαηαβνιή κεηξεηψλ.
Καηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ πθηζηακέλσλ κεηφρσλ θαηά ηελ αλάιεςε
ησλ εθδηδφκελσλ κεηαηξέςηκσλ νκνινγηψλ θαη δηάζεζή ηνπο απνθιεηζηηθά ζην Σακείν
Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο ζχκθσλα πξνο ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο. Παξνρή
εμνπζηνδνηήζεσο πξνο ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ
αλαγθαίσλ πξάμεσλ πξνο έθδνζε θαη δηάζεζε ησλ νκνινγηψλ ιακβάλνληαο ππφςε θαη
ηνπο φξνπο θάιπςεο ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.
Ειάρηζηε Απαηηνύκελε Απαξηία:

20% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ, κεηά δηθαηώκαηνο
ςήθνπ, κεηνρώλ.

Επηηεπρζείζα Απαξηία:

66,04% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ, κεηά δηθαηώκαηνο
ςήθνπ, κεηνρώλ.

Η Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε ηελ έθδνζε κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ζχκθσλα κε ην
λφκν 3864/2010, φπσο ηζρχεη, θαη ηελ ππ’ αξ. 36/02.11.2015 Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ
έθδνζε άκεζσλ, κε εμαζθαιηζκέλσλ θαη κεησκέλεο θαηαηάμεσο, αφξηζηεο δηάξθεηαο νκνινγηψλ
κεηαηξέςηκσλ ππφ αίξεζε ζε θνηλέο, άπιεο, νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο,
θαηαβιεηένπ δηά εηζθνξάο εηο είδνο ή κε θαηαβνιή κεηξεηψλ. Επηπξφζζεηα απνθάζηζε ηελ
θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ θαηά ηελ αλάιεςε ησλ
εθδηδφκελσλ κεηαηξέςηκσλ νκνινγηψλ θαη ηε δηάζεζή ηνπο απνθιεηζηηθά ζην Σακείν
Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο ζχκθσλα πξνο ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο. Επηπιένλ παξέζρε ηηο
ζρεηηθέο εμνπζηνδνηήζεσο πξνο ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ
αλαγθαίσλ πξάμεσλ πξνο έθδνζε θαη δηάζεζε ησλ νκνινγηψλ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνπο
φξνπο θάιπςεο ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζην πιαίζην ηεο παξαπάλσ ππ’ αξηζ. 2
Απφθαζεο.
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Θέκα 4ν: Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο πξνο ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο γηα αχμεζε ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απηήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1, εδ. β΄ θαη
γ΄ ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ηεο παξ. 11 ηνπ αξ. 1 ηεο ππ’ αξ. 36/02.11.2015 κε θαηάξγεζε
ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο.
Ειάρηζηε Απαηηνύκελε Απαξηία:

20% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ, κεηά δηθαηώκαηνο
ςήθνπ, κεηνρώλ.

Επηηεπρζείζα Απαξηία:

66,04% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ, κεηά δηθαηώκαηνο
ςήθνπ, κεηνρώλ.

Η Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε ηελ παξνρή εμνπζηνδφηεζεο πξνο ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Σξάπεδαο γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απηήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13
παξ. 1, εδ. β΄ θαη γ΄ ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ηεο παξ. 11 ηνπ αξ. 1 ηεο ππ’ αξ. 36/02.11.2015 κε
θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο.

ΝΑΙ
ΦΗΦΟΙ
2.319.734.797

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ
OXI
ΠΟΟΣΟ
ΦΗΦΟΙ
ΠΟΟΣΟ
99,409%

3.985.685

0,171%
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ΑΠΟΥH
ΦΗΦΟΙ
ΠΟΟΣΟ
9.798.172

0,420%

Θέκα 5ν: Έθδνζε κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, έσο πνζνχ ΕΤΡΧ 4.482.000.000, κε ηελ
έθδνζε κε εμαζθαιηζκέλσλ νκνινγηψλ, ππφ αίξεζε κεηαηξέςηκσλ ζε θνηλέο,
νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ιήςεο ηεο
πξνγελέζηεξεο έγθξηζεο ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ Σακείνπ
Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο γηα ηελ έθδνζή ηνπ. Κάιπςε ηνπ νκνινγηαθνχ
δαλείνπ κε θαηαβνιή ζε κεηξεηά ή εηζθνξά εηο είδνο. Καηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
πξνηίκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ θαη δηάζεζή ηνπο ζε ηδηψηεο επελδπηέο. Παξνρή
εμνπζηνδνηήζεσο πξνο ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ
αλαγθαίσλ πξάμεσλ πξνο έθδνζε θαη δηάζεζε ησλ νκνινγηψλ.
Ειάρηζηε Απαηηνύκελε Απαξηία:

20% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ, κεηά δηθαηώκαηνο
ςήθνπ, κεηνρώλ.

Επηηεπρζείζα Απαξηία:

66,04% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ, κεηά δηθαηώκαηνο
ςήθνπ, κεηνρώλ.

Η Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε ηελ έθδνζε κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, έσο πνζνχ ΕΤΡΧ
4.482.000.000, κε ηελ έθδνζε κε εμαζθαιηζκέλσλ νκνινγηψλ, ππφ αίξεζε κεηαηξέςηκσλ ζε
θνηλέο, νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ιήςεο ηεο
πξνγελέζηεξεο έγθξηζεο ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ Σακείνπ
Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο γηα ηελ έθδνζή ηνπ. Επηπξφζζεηα απνθάζηζε ηελ θάιπςε ηνπ
νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε θαηαβνιή ζε κεηξεηά ή εηζθνξά εηο είδνο. Επηπιένλ απνθάζηζε ηελ
θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ θαη ηε δηάζεζή ηνπο ζε
ηδηψηεο επελδπηέο θαη παξέζρε ηηο ζρεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο πξνο ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Σξάπεδαο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ πξάμεσλ πξνο έθδνζε θαη δηάζεζε ησλ νκνινγηψλ.
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